ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
w Szkole Podstawowej nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016), dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Państwa lub Państwa dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 90
im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu ul. Orzechowa 62.

2) W celu prawidłowej ochrony danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci, w naszej placówce
został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez:
•

adres e-mail: iod.sp090@wroclawskaedukacja.pl

•

adres pocztowy - przez przesłanie zapytania na adres Inspektor Ochrony Danych Szkoły
Podstawowej nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy z siedzibą we Wrocławiu ul. Orzechowa 62.

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie
udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły,
statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

3) Dane osobowe Państwa lub Państwa dziecka przetwarzane będą w celu realizacji procesu
rekrutacji do szkoły na podstawie:
•

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c,

•

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

4) W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom
trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ
w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.

6) W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e)
lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie
naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie
art. 20 RODO.
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7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym,
o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności
z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla
którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

8) W

trakcie

przetwarzania

danych

na

potrzeby

procesu

rekrutacji

nie

dochodzi

do

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1
i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają
automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym krajowymi przepisami prawa wymienionymi
w pkt 3. jest obligatoryjne.

………………………………………………..

i / lub

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

..………..………………………………….
(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

………………………………………..….

………………………..

miejscowość

data
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